VORES MENU
ANTIPASTI / FORRETTER
Valgfri Forret & Hovedret og dessert 199,1. Gambas a la vinagrette
tigerrejer med ingefær og citronconfit.
Serveret med salat og vinagrette

5. Soufflé del Tacchino
Kalkun/spinat soufflé med tomat salsa
og galangacreme.

65,-

65,-

2. Mozarella prosciutto
Skiver af mozzarella med tørret skinke.
Hertil hjemmelavet pesto.

6. Salmone affumicato
Røget lakseroulade med flødeost og
caviar, serveret på bund af frisk blandet
salat.
Dertil dild pesto.

65,-

65,3. Dagens suppe
Dagens suppe. Spørg betjeningen.

65,-

4. Carpaccio el Carne
Råmarineret mørbrad i tynde skiver med
olivenolie, ruculla og parmesanflager.

65,-

Brød
Hvidløgsbrød

24,-

Alle vore retter bliver tilberedt af friske
råvarer.Derfor må der påregnes en længere tilberedningstid. Dette gør at du får
serveret det bedste af det bedste.
kontakt@marcopolo-silkeborg.dk

SECONDI & HOVEDRETTER
Valgfri Forret & Hovedret og dessert 199,1. Costolette de Agnello
Grillmarineret lam serveret med kartoffel rapiatto,hindbærcoulis, årstidens
grøntsager samt trøffelsauce.

159,-

2. Solomio
Oksefillet serveret med årstidens
grøntsager og kartoffelbåde.
Hertil bearnaisesauce.

159,-

4. Salmone
Frisk laksefilet med kartofler rapiatto og
limesauce samt årstidens grøntsager.

159,-

5. Pollo de la casa
Unghane anrettet med kartoffelbåde,
serveret med årstidernes
grøntsager og marcela-sauce.

159,-

3. Bistecca alla Fiorentina
Ribeye serveret med petit kartofler samt
årstidens grøntsager. Hertil rødvinssauce.

6. Scaloppina
Kalveculotte serveret med årstidernes
grøntsagerog dagens kartofler samt madagaskar sauce.

159,-

159,-

Alle tre-retters menu serveres med
brød og oliven-tapenade

Alle vore retter bliver tilberedt af friske
råvarer.Derfor må der påregnes en længere tilberedningstid. Dette gør at du får
serveret det bedste af det bedste.

DOLCI & DESSERTER
Valgfri Forret & Hovedret og dessert 199,1. Tiramisu
Tiramisu er den klassiske hjemmelaveede italienske dessert.

4. Chokolade kage
Mørk chokoladekage med mangosorbet
og jordbær coulis.

59,-

59,-

2. Créme brulée
Hertil chokoladejord, estragonsukker og
mangosorbet

5. Osteanretning
3 slags oste. Hertil knækbrød og figner

59,-

3. Pandekage med sorbet
Hertil chokoladejord og mangocollis

59,-

64,-

Alle vore retter bliver tilberedt af friske
råvarer.Derfor må der påregnes en længere tilberedningstid. Dette gør at du får
serveret det bedste af det bedste.

PASTARETTER
Valgfri forret, pasta 149,Valgfri forret, pasta og dessert 179,1. Spaghetti Bolognese
Spaghetti med kødsovs.

129,-

2. Fettuccine Pollo
Pastabånd med kylling, broccoli og karrysauce.

129,-

3. Marinara
Pastabånd med alt godt fra havet.

129,-

4. Carbonara
Pastabånd med bacon, løg og cremesauce.

129,-

5. Vegetar pasta
Pastabånd med forskellige grøntsager og
tomatsauce.

129,-

Alle pastaretter serveres med friskrevet
parmasan.

BØRNEMENU
1. Kyllingefilet

Kyllingefilet med pommes frites.

69,-

2. Spaghetti bolognese
Spaghetti med kødsovs.

69,-

3. Fiskefillet

Med pommes frites

69,-

Marco Polo

Nygade 23 - 8600 Silkeborg
Email: kontakt@marcopolo-silkeborg.dk
Tlf.: 86 80 67 33

